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Så er skoleåret i gang, og på trods af Covid-19 stadig ligger som en dyne over vores alles 

hverdag og påvirker vores adfærd, så er skoledagen blevet mere genkendelig, og det er både 

elever og personale glade for. Særligt er vi i fuld gang med at afvikle lejrskoler og 

ekskursioner, der giver fællesskabet et boost, og de praktiske og mindre fag afvikles 

ligeledes igen med høj faglighed og højt humør. 

 

Vi har fået to dejlige 0.klasser, der allerede er så gode til at gå i skole, og vores nye læse- 

og profilsporsklasser er også kommet godt fra start. 

 

Vi har valgt at udskyde skolens emneuge fra uge 45 til uge 15 i håb om, at det i foråret er 

muligt at mixe vores elever og personale på tværs af hele skolen. Det giver det største 

fællesskab, og vi kan allerede nu godt afsløre, at det bliver både magisk og fantastisk – 

GLÆD JER ☺  

 

Skoleboden åbner igen med bestilling hjemmefra 

Fra på onsdag kan eleverne endelig få skolemad igen. Det skal blot bestilles hjemmefra 

senest aftenen før kl. 23.00. I bestiller ved at logge på www.skolepenge.dk – vælge madplan 

og herunder Højmeskolen, hvorefter udvalget vil komme frem på de enkelte dage. Billeder 

af maden vil løbende blive tilføjet. Maden vil blive pakket og udleveret klassevis.  

 

Har I ikke adgang til skolepenge, fås det ved at hente et skolepengekort på kontoret, 

hvorefter en elevprofil kan oprettes og bestillingen kan foretages. 

 

Skolebestyrelsen 

I onsdags mødtes skolebestyrelsen for første gang i dette skoleår. Der var flere interessante 

og relevante emner på dagsordenen. Herunder Fremtidens Folkeskole og skolens rolle i 

lokalsamfundet. Et emne der ligger os på sinde at arbejde hårdt for. 

Bestyrelsens arbejde er løbende synligt på skolens hjemmeside, der netop er ved at blive 

opdateret. I foråret vil der også være et Åbent bestyrelsesmøde, hvor alle forældre er 

velkomne. Dette hører I mere om, når vi nærmer os. 

 

Fødselsdagsfejring 

På skolen holder vi fortsat fast i indpakkede lækkerier, når det gælder uddeling i 

forbindelse med fødselsdagsfejring. Sundhedsstyrelsen har lavet denne udgivelse 

SST/fødselsdage om private arrangementer som fx børnefødselsdage, der nu også er muligt 

igen at holde.  

 

Dette er det første månedlige nyhedsbrev fra mig. Jeg har fået mig en overvældende og 

varm velkomst, og jeg glæder mig meget til samarbejdet med jer forældre, personalet, 

eleverne og resten af ledelsesteamet omkring Højmeskolen. I er altid velkommen til at 

kontakte mig, Martin H (børnemiljøet, SFO og læsecentret), Martin T (ungemiljøet), 

kontoret eller det enkelte klasseteam, hvis I har spørgsmål om noget. 

 

I ønskes alle en dejlig start på efteråret 

 

Mange hilsner 

Cecilie Winther 

http://www.skolepenge.dk/
https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Arrangementer/Gode-raad-Private-fejringer-og-arrangementer.ashx?la=da&hash=4564BD9C0E94F19502F40FA1DCAFBC7DD7226702

